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Campionate Internaționale ale țării noastre

FRUMOASE SUCCESE ROMÂNEȘTI LA TIR, 
PRIMELE CALIFICĂRI PENTRU OLIMPIADĂ!

• Autorii acestor performanțe: Corneliu Ion la pistol viteză
și Anișoara Matei, la pistol 10 metri • 

au dominat, la rlndul lor,
Ultimele două zile ale Cam

pionatelor Internaționale și ale 
Balcaniadei de tir, care au 
avut loc la poligoanele bucu- 
reștene Tunari și Dinamo, s-au 
desfășurat in aceeași notă de 
înaltă valoare a evoluțiilor mul
tor competitori. Numeroase re

zultate ridicate, finale disputa
te la o cotă de interes sporit, 
determinat de noutățile intro
duse de curind in modul de 
desfășurare a Întrecerilor de 
tir șl, mai ales, eforturile tră
gătorilor de a intra in posesia 
primului loc au constituit prin-

Taleriștii de la skeet 
Balcaniada

cipalele atuuri spectaculare ale 
majorității probelor.

Spre deosebire de ziua inau
gurală, duminică reprezentanții 
noștri au reușit să uree de două 
ori pe prima treaptă a podiu
mului, cucerind astfel pentru 
România primele două locuri la 
viitoarele Jocuri Olimpice. Reu
șitele aparțin aceluiași mare 
campion al nostru, Corneliu Ion 
— încă o dată cel mai bun la 
pistol viteză, așa cum se do
vedește de un deceniu încoace, 
indiferent de competiția la care 
ia parte, și Anișoarei Matei — 
ciștigătoare merituoasă în în
trecerea de pistol 10 metri.

Iată amănunte despre aceste 
două performanțe.

Cu cele două manșe de 297 p 
și 296 p, Corneliu Ion s-a ln-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Reprezentantul nostru. Marian Gheorghe. cu Olivia, intr-o spec
taculoasă săritură Foto : Iorgu BĂNICĂ

MARIAN GHEORGHE, PUNCTAJ MAXIM, U CĂLĂRIE,
IX ÎNTRECEREA

în plăcuta ambianță oferită de 
Stadionul Olimpia din Capita
lă, cea de a 26-a ediție a 
Campionatelor Internaționale 
de pentatlon modern ale Ro
mâniei, la startul cărora s-au 
aliniat sportivi din Canada, 
România, Ungaria și U.R.S.S., 
a debutat ieri dimineață, cu 
proba de călărie.

Parcursul (15 obstacole—18 
sărituri, înălțime maximă 1,20 
m) a fost astfel conceput in
cit să permită sportivilor să-și 
pună în valoare cunoștințele 
în această probă cu o facili
tate doar aparentă. Materialul 
cabalin (pus la dispoziție, con
form regulamentului, de către 
organizatori) a fost foarte bine 
pregătit, apt să execute sări
turi corecte, în regim maxim 
de efort, ceea ce a făcut ca 
numeroșii spectatori să asiste

PmiLOMȘTILOR
la evoluții frumoase, numărul 
penalizărilor fiind destul de 
mic. Drept urmare, pentatlo- 
niștii din primele două serii 
(celelalte două vor avea loc 
astăzi, de la ora 9) au avut o 
comportare bună, în ansamblu, 
dintre toți detașindu-se repre
zentantul nostru Marian 
Gheorghe. El a abordat cu 
precizie fiecare obstacol, a 
făcut întoarceri corecte, care 
l-au scutit de eventuale pena
lizări la timp, astfel că, tn a- 
plauzele publicului, a terminat 
fără greșeală, acumulînd 
punctajul maxim : 1100 p, in- 
stalîndu-se, deocamdată, la 
conducerea plutonului.

Foarte aproape de același 
număr de puncte s-a aflat și

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

SimUti, îi semifinalele Cepei Bomâoiei

JIUL - STEAUA 1-2 (1-0) 

VICTORIA - DINAMO 2-4 (1-2)

| Min. 90 al partidei Victoria — Dinamo : Al. Nicolae fructi
fică o excelentă pasă a lui Rednic ți înscrie ultimul gol al 

I meciului Foto : Iorgu BĂNICA

STEAUA Șl DINAMO
I VOR DISPUTA MIERCURI FINALA I Așadar, se cunosc protagonistele celei de-a 48-a 

finale a Cupei României, marea competiție care, an 
de an. In cadrul Dadadei, aduce la start* mii șl mii 

de echipe de pe tot cuprinsul tării. De-a lungul etapelor I disputate, „sita* a cernut, șl miercuri (de la ora 18), pe ma
rele stadion „23 August* din Capitală, tradiționalul loc de 
disputare a finalelor, trofeul și-1 vor disputa din nou for
mațiile bucureștene STEAUA șl DINAMO, aceleași care s-au 

Imai întîlnlt pînă acum de cinci ori In partida decisivă.
Tot miercuri, la „23 August*. In afară de Anala Cupei 

României, se va disputa finala Campionatului Național de 
I juniori dintre Dinamo și Sportul Studențesc (de la ara

15,45). In pauza meciului va avea loc festivitatea de pre
miere a echipelor semifinaliste In campionatul de juniori 
(Olimpia Satu Mare și F.C.M. Brașov), iar după încheierea 

Ilui, se vor decerna medaliile și diplomele echipelor fina
liste, Dinamo și Sportul Studențesc. In pauza partidei finale 
a Cupei României va avea loc decernarea titlului de golge- 

Iter al Diviziei A. jucătorului Gh. Hagi (Sp. Studențesc). In 
sfirșlt, după disputarea Analei va avea loe decernarea Cupei 
României.

In pag. 2—3, cronicile meciurilor din semifinale.

Finalele pe țară ale Crosului Tineretului, la Alba lulia OxtCMD/1

O DEMONSTRAȚIE DE VIGOARE LJ 
A ATLETISMULUI DE MASĂ 'V'
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Ciștigătorii edifici a 19-a a finalelor 
pe țară ale Crosului Tineretului. De la 
stingă : Camelia Pascuci (Vrancea). 
Ovidiu Olteanu (Brașov), Mioara Mi- 
rolu (Gorj), Ionel Moisă (București), 
Daniela Predoi (București) și Mircea 

Latiș (Maramureș)
Foto : Gabriel MIRON

Participarea la C. M. Italia — 1987

„0 SANSĂ A HANDBALISTILOR ROMÂNI DE A REVENI ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ
-jupă ce a fost cunoscut re

zultatul tragerii 'a sorți a com
ponenței seriilor pentru Cam
pionatul Mondial masculin de 
handbal — Grupa B, competi
ție care se va desfășura anul 
viitor, în Italia, am avut o 
scurtă discuție cu antrenorul 
emerit Eugen Trofin, numit 
de curind la conducerea teh
nică a reprezentativei Româ
niei :

— Am așteptat cu nerăbdare 
această tragere la sorți, efec
tuată în Sicilia — ne-a decla
rat la început cunoscutul teh
nician — și mărturisesc că, in 
pofida aparențelor, seria echi
pei României este destul de 
grea. Sigur, s-ar putea afirma

- este uc părere antrenorul emerit EUGEN TROFIN, 
conducătorul tehnic al echipei noastre masculine —
că, după ce, in luna februarie, 
Ia C.M. din Elveția, handba- 
liștii români se aflau printre 
candidați! potențiali la o me
dalie, este acum greu să ne... 
plingem că am „căzut* intr-o 
grupă dificilă ! Totuși, așa 
stau lucrurile. Cum se știe, 
valoarea handbalului masculin 
mondial a crescut, cel puțin 
zece echipe din Europa candi- 
dînd cu șanse relativ egale ia 
supremație. Reprezentativa Po
loniei, o echipă puternică, 
dornică de afirmare, cu multe

elemente tinere in componen
ță, va fi pentru noi un adver
sar redutabil. Aceleași lucruri 
se pot spune despre Finlanda 
și Italia, cu amendamentul, 
poate, că în mod normal for
mația țării noastre nu ar tre
bui să aibă complexe in fața 
acestor două echipe.

— Care ar fi potențialul e- 
chipei României, la a cărei 
conducere tehnică vă aflați, nu 
de multă vreme, alături de 
Ghiță Ucu, antrenorul echipei 
campioane, Dinamo București 7

Desfășurate pentru prima oară in municipiul Alba 
lulia, finalele pe țară ale Crosului Tineretului, 
organizate de C.C. al U.T.C., cu sprijinul 

C.N.E.F.S. și al Ministerului Educației și învățămîntu- 
lul. competiție înscrisă sub genericul Dadadei. acum, la 
a 19-a ediție a cunoscut un binemeritat succes. Actuala 
ediție a finalelor a solicitat ooncurenților — aproape 500 
— eforturi deosebite, în condițiile unui traseu foarte di
ficil (în perimetrul vechii cetăți, pe o ploaie torențială 

care n-a încetat decît dună 
consumarea ultimului start)... 
Este meritul TUTUROR fina- 
listilor de a fi trecut cu bine 
probele la care au concurat 
(nici un abandon, nici o acci
dentare) si în olus — cum re
marca prof. Victor Firea, vi
cepreședinte al federației de 
specialitate si membru în Co
misia de cros a Federației In
ternationale de Atletism, „de 
a fi realizat, in snecial primii 
6 sportivi, timpi foarte buni, 
puncte de olecare neutru tes
tarea lor în vederea promovă
rii în activitatea dc performan
tă". De fapt, unul din obiecti
vele Crosului Tineretului care 
a consacrat această întrecere 
sportivă de masă si i-a stator
nicit o puternică traditle. Prof. 
Alexandru Paraschivescu din 
conducerea secției de resort a 
C.C. al U.T.C.. tinea să-i asi
gure De fruntașii competiției 
că. la fel ca si tn edițiile pre
cedente vor lua oarte la o ta-

Tiberiu ST AM A

— O primă observație, care 
ține de structura formației 
noastre, ar fi aceea că — spre 
deosebire de toate celelalte — 
media ei actuală de virstă este 
de... 30 de ani ! Nu exclud po
sibilitatea ca acest fapt să se 
transforme intr-un avantaj. 
Dacă întregul Iot de care vom 
dispune la începerea pregăti
rilor iși va asuma responsabi
lități sporite, echipa României 
va putea străbate drumul greu 
care să-i permită, în februarie 
1987, obținerea „pașaportului* 
pentru J.O. 1988, Repet, insă :

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare în pag. 2—3)



După „Cupa Carpafi" la polo PE TERENURILE DE TEI

CONVINGĂTORUL SUCCES Al NAȚIONALEI

Recentul turneu internațional 
le polo dotat cu „Cupa Carpați* 
i prilejuit succesul reprezenta- 
ivel noastre de seniori și ono- 
•anta clasare a celei de juniori. 
>e locul trei. în compania se- 
ecționatelor de seniori ale Po- 
oniei. Bulgariei Cehoslovaciei 
(avînd m componență pe unul 
Jintre cei mal buni centri diji 
Europa — 
Ucrainene.

Această primă apariție in fa
ța publicului bucureștean ■ 
echipei naționale de seniori du
pă câștigarea Campionatului 
Balcanic a reprezentat o confir
mare si o continuare a bu
nelor 
timp 
luliu 
bună .—„----- ----------  --------
fizică Apărare sigură șl agresi
vă cu declanșări de contra
atacuri rapide atacuri pozițio
nale purtate intr-lin tempo sus
ținut. cu un loc de pase adesea 
derutant si eficace — iată atu- 
urile care au dus la obținerea 
victoriei în toate partidele sus
ținute (de altfel, cel mai tehnic 
jucător al comnetitiel a fost 
declarat Viad Hagiu, un model 
al abnegației si dăruirii pentru 
culorile echipei. Iar cel mai bun 
portar a fost desemnat Mihai 
Sîmîon). Continuînd pe această 
cale, muncind maț mult și mai 
bine, reprezentativa de seniori 
poate urma drumul său as
cendent la proximele competi
ții internaționale amicale de 
iuna viitoare, din Cehoslovacia 
si Bulgaria. Totul. în perspec-

Polacek) d R.S.S.

și o continuare a bu- 
prestații din ultimul 
Formația antrenată de 
Capșa a demonstrat o 

pregătire tehnico-tactlcă si

la
In

tiva unei prezențe onorabile 
revenirea in grupa A a C.E. 
anul viitor.

Fiind ultima apariție în fața 
suporterilor a echipei naționale 
de Juniori înaintea startului la 
apropiatele Campionate Euro
pene. de la sfîrșitul lunii Iulie, 
ne-a Interesat In mod deosebit 
evoluția tinerilor noștri pololști. 
Echipa antrenată de cuplul Ale
xandru Bădiță si Eugen Geor
gescu a avut o bună compor
tare. în creștere de la med la 
meet reușind rezultate meritorii 
In compania unor adversari mal 
experimentați — victorii in fața 
echipelor Cehoslovaciei și R.S.S. 
Ucrainene, un egal cu Bulgaria, 
doar lipsa de experiență pri
vind-o de un egai și în partida 
cu Polonia (golul Infringed! 
fiind primit In ultimele cinci 
secunde de joc !). Dintre tinerii 
jucători s-au detașat Angelescu, 
Fruth, Balanov, Zaharia (ei 
pot fi încercați și la lotul ma
re !), reprezentativa de juniori 
demonstrind. in general, că se 
află pe un drum bun. dătător 
de speranțe.

Marian NEGOIȚA
• Organizat cu consecvență 

de comisia de specialitate a 
C.M.B.E.F.S., Campionatul muni
cipal de polo, rezervat „speran
țelor" acestui sport, și-a desem
nat laureații : Rapid (antrenor 
V. Țăranu). cu 20 p la juniori 
I, Dinamo (S. Niculescu) cu 24 
p Ia juniori II. C.S.Ș. Triumf 
(A. Ionescu) cu 12 p la copii I 
și tot Triumf (Fl. Dumitrache) 
cu 28 p la copii II.

PUJINE PROMISIUNI ALE „NOULUI VAL"
PENTRU C.M. DE POPICE-JUNIORI

Cu tradiționalele rivalități 
ale echipelor care domină re
zon de sezon turul și returul 
„calificărilor* In turneele fina
le, cu meciuri mai mult ren 
mai puțin disputate, șl ceea ee 
s-a mai întîmplat... prin culise 
în perioada definitivării ierar
hiilor la extremitățile clasa
mentelor in serii, campionate
le divizionare de popice s-au 
încheiat la Cîmpina ți la Plo
iești, titlurile revenind echipe
lor Electromnreș Tg. Mureș — 
la feminin ți Aurul Bala 
re — la masculin.

Ce constatări se pot 
după încă o ediție, 
punctele de atracție 
din ce în ce mal rare 
ta pentru un loc pe 
iar majoritatea celor 
echipe feminine și tot atîtea 
masculine se mențin de ani de 
zile în „zona fără griji" sau în 
cea periferică, zbătîndu-se să 
evite retrogradarea ? Așa cum 
se aștepta, echipa feminină 
Electromureș, care și-a crista
lizat o concepție pozitivă de 
joc, și-a păstrat titlul dobîndit 
anul trecut pe aceeași arenă. 
Popicarii băimăreni — care au 
găsit soluții eficiente pe sche
me tactice — au reușit. Intr-o 
confruntare aspră, palpitantă, 
cu sextetul Electromureș Tg. 
Mureș, să- reînoade șirul per
formanțelor pe scena _ internă, 
devenind 
campioni 
caz, și în celălalt, campionii, 
conddși după prima manșă în

Ma-

face 
care 
fost 
lup

In
au 
în 
podium,
20 de

pentru a 7-a oară 
ai tării. Si intr-un

FRUMOASE SUCCESE ROMÂNEȘTI LA TIR,
PRIMELE CALIFICĂRI PENTRU OLIMPIADA!

(Urmare din pag. 1) învingător la 
drept de apel

stalat în fruntea clasamentului 
probei normale, cu totalul de 
593 p, dar el Împărțea acest loc 
cu alți doi țintași redutabili, 
ungurul. Nemeth și italianul 
Mantelli. Ața că a urmat finala, 
pentru care s-au mai calificat 
cehoslovacul Steiger, ungurii 
Hell și Balasz, italianul Quar- 
qoiani, polonezul Kuharczec. 
Reușind 97 de puncte in finală, 
campionul nostru Cornelia Ion 
și-a asigurat primul loc și pre
zența pe standurile viitoarei 
Olimpiade.

La poligonul acoperit Dina
mo, trăgătoarele de pistol cu 
aer comprimat s-au reunit pen
tru proba de pistol de la 10 me
tri. Sportivele noastre (care ne 
rămăseseră datoare în urma e- 
voluțiilor sub orice critică in 
proba de pistol sport) șî-au re
venit de astă dată si au intrat, 
toate, în finală. în cele din 
urmă, beneficiind și de avan
tajul substantial. luat în proba 
normală, Anișoara Matei a ră
mas pe primul Ioc cu un avans 
de mai bine de trei puncte, 
înaintea iugoslavei Brajkovici, 
o remarcabilă performeră a 
standurilor internaționale. Cele
lalte două reprezentante ale 
noastre, Silvia Kaposztay și 
Elena Taciuc n-au reușit să-și 
amelioreze pozițiile, dar pre
zența a 3 românce în primele 8 
ale probei este o dovadă con
vingătoare a valorii generale 
normale a sportivelor noastre.

Dintre celelalte întreceri, in
teresantă a fost proba-maraton, 
cea de pușcă liberă 3x40 f, în 
care a strălucit, realmente.

francezul Amat, 
o diferență fără 
— peste 5 puncte înaintea ce
hoslovacului Fritz. Din păcate 
însă, reprezentanții noștri n-au 
reușit să ajungă în finală, căci 
rezultatele lor au fost slabe în 
întrecerea propriu-zisă.

Un merii deosebit l-au avut 
la actualele întreceri trăgătorii 
români de la skeet, participant 
la întrecerile balcanice, pe care 
le-au dominat clar. Astfel, loan 
Toman și Atila Ciorba au ocu
pat primele două locuri ale cla
samentului individual, cu 196 
și, respectiv, 195 de talere 
doborite. Faptul a avut o im
portanță deosebită și prin aceea 
că, în acest fel, și echipa 
României «a câștigat titlul bal
canic, cu un rezultat destul de 
bun. Totuși, In vederea Cam
pionatelor Europene care vor 
avea loc la sfîrșitul lunii, In 
Italia, mal rămin de pus la 
punct amănunte tehnice șl de 
rezistență psihică In manșele 
dificile, cele în care se „jude
că* primele locuri. Nu aceleași 
constatări se pot enunța în pri
vința trăgătorilor din proba de 
talere aruncate din șanț, care 
s-au clasat, în întrecerea pe 
echipe, pe poziția a patra în 
întrecerea balcanică, ceea ce 
este, oricum, mult prea puțin.

Așadar, bilanțul trăgătorilor 
români Ia actuala competiție de 
Cupă Mondială este satisfăcă
tor : ei au obținut dreptul de 
a participa la Olimpiadă in 
două 
pistol 
două 
pușcă 
liber.

probe, pistol viteză și 
10 metri feminin, de alte 
ori ocupind locul 2, la 
liberă 60 f.c. și la pistol

INVITAJIE LA BAZA DE AGREMENT A HOTELULUI
H BUCUREȘTI4*J

Complexul hotelier „București* din calea Victoriei 63—81 
vă oferă, în cadrul bazei de agrement, condiții pentru des
tindere :

• piscine : una acoperită și una în aer liber ; cursuri de 
inițiere în Înot pentru copil și adulți ; în perioada de va- 
canță a elevilor, cursuri intensive cu durata de o săpiămînă 
și două s&ptămini.
• sală de gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică
• saună finlandeză
• cabinete de masa] si ultraviolete
• servicii asigurate de personal de înaltă calificare
Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru sala 

de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie
Abonamente lunare pentru 12 Intrări. Program zilnic : 

•—20. Informații suplimentare la telefon 15.58.50./2946.

Cam- 
Pistol 

590
REZULTATE TEHNICE, 

pion avele Internaționale, 
viteză : 1 ION (România) 
(59j+»7>. î. Mantelli (Italia) 689 
(593+96), 1. Hell (Ungaria) 688 
(589+99)... 9. Stan 588... 11. Calo
tă 587. Pușcă 10 m feminin : 1. 
LETCEVA (Bulgaria) 500.2 (596+
104,2). 2 Couralt (Franța) 488
(391+97) 3. Holonskova (Ceho
slovacia) 485,9 (385+100.9) ; pușcă 
lib ră 3 X 40 f: 1. AMAT (Fran
ța) 1266,7, 2. Fritz (Cehoslovacia) 
1261,2, 3. _ .................. ’ ' ‘
1261,1 
totor 1152

Jagodinski (Polonia) 
19. Stan 1153... 12. Cris- 

___  __ _ 13. Codreanu 1151 ; 
pistol 10 m feminin : 1. MATEI 
(România) 481.4 (384+ 97,4), ‘

Brajkovici ~ "
96.2), S. 1 
477,9 (378+99,9)...
(România) 473,9 (378+95,9)...
Taciuc (România) 477.7 (372 + 96.7); 
pistol 13 m, masculin : 1. DIA- 
KOV (Bulgaria) 676.3 ( 579 +97.8),
2. Toth (Ungaria) 676.1 (574+
102.1), 3. Kiriakov (Bulgaria)
675,7 (575+100.7), 4. Babil (Româ
ni?) 675.2 (576 +99.2), 5. Hie (Ro
mânia) 673 (575+98.0)... 1«. Stan
565 : pușcă standard, 3 X 20 f : 
1. LETCEVA (Bulgaria) 684,8, 2. 
Heberle (Franța) 666,7, 3. Petro
va (Bulgaria) 666,1... 9. L&mâșanu 
(România) 567. 10. Matei (Româ
nia) 566... 20 Pus (România) 558.

Balcaniadă. Pușcă standard 
3 X 20 t Juniori : 1. BOGESTC 
(Iugoslavia) 566. 2. Bulcllu (Româ
nia) 563, 3. Stolcev (Bulgaria) 561; 
echipe : 1. Iugoslavia 1679. 2. Ro
mânia 1677, 3. Turcia 1599 p ; 
junioare : 1. Binder (Iugoslavia) 
574. 2. Dudekova (Bulgaria) 571.
3. Dohazet (Iugoslavia) 567 ;
chlpe : 1. Bulgaria 1699. 2. Iugo
slavia 1696, 3. 
trap, masculin, 
garla 429 t, 2. ___ ... _
3. Grecia 424 t 4. România 422 t; 
skeet. masculin, echipe : 1. Ro
mânia 435 t. 2. Bulgaria 422 t, 
3. Turcia 406 t : Individual : 1. 
TOMAN (România) 196 t, 2. 
Ciorba (România) 194 t, 3. Ma
nolo v (Bulgaria) 193 t.

I 481,4 (384+ 97,4), 2.
I (Iugoslavia) 478.2 (383+ 
Havlova (Cehoslovacia) 

Kaposzta!
8.

5.

e-
1624 ;
Bul-

România 
echipe : 1. 
Iugoslavia 425 t,

turneele finele, a-aa Împac ta 
retur din Mart, (rație rezulta
telor de excepție înregistrate 
de tinerii Dona Bartha — «36 
p-d. (L rezpectiv, Alexandru 
Naaxodyl — SSS p.<L, care a-au 
dovedit excelenfl „deschizători 
de ptrtte*.

Nimeni au re poate Îndoi că, 
la succesul ssa insuccesul pro
tagonistelor, o contribuție e- 
rențială, hotărîtoare am spune, 
au avut-o junioarele ți junio
rii pe care echipele au fost 
obligate, prin regulament, să-1 
Introducă ta formații. Cum ac 
prezintă bilanțul rezultatelor 
„noului val* 7 Uliana Băjena- 
ru — 422 ți 404, Eva GaMa 
426 țl 433, Marcela Oltean — 
401, Elena Găman — 413, Ha
rfele» Radu — 415 ți 402, Ele
na Stanef — 412, Ștefan SzO- 
verfl — 894 ți 899, Marian 
Andrei — 905 ți Costică Fri- 
gea — 868 ți- eam s'au
impus atenției, unii (aflați In 
ultimul an de juniorat) pro- 
mițînd să devină titulari de 
nădejde In echipele respective, 
iar alții fiind susceptibili de a 
fl selecționați In Ioturile re
prezentative pentru C.M. . de 
Juniori. Din păcate, însă, tine
rii din ultima categorie au 
fost numărați pe degete, spe
cialiștii federației fiind, ‘ 
bună dreptate, nemulțumiți de 
„producția* antrenorilor 
club in prespectiva C.M.
anul viitor. Intr-adevăr, actu
alele campionate au adus prea 
puțini tineri Ia rampa de lan
sare în loturile republicane, 
ceea ce ar putea face ca peri
oada căutărilor să se lungeas
că peste măsură, în detrimen
tul omogenizării și coeziunii 
echipelor reprezentative de 
juniori. Și încă ceva : nu nu
mărul contează, ci calitatea 
prestațiilor schimbului de mii- 
ne și, din acest punct de ve
dere, trebuie să admitem opi
nia eelor care acuză o oareca
re „criză* de talente autentice. 
Neaducîndu-se in arenă tineri 
cu reale perspective, care să 
trezească noi ambiții pe scena 
campionatului, bintuită in ul
tima vreme de.. plictis, titu
larii multor echipe divizionare 
se antrenează fără grijă că 
ar putea fi inlocuiți chiar dacă 
nu dau randamentul cerut.

Această situație trebuie să 
determine toate cadrele tehni
ce să depisteze șl să formeze, 
în flux continuu, cit mai mul ți 
viitori performeri — preocu
pări impuse de necesitățile 
unei reprezentări corespunză
toare In arena internațională a 
seniorilor șl Juniorilor.

La arena bucureșteană Progre
sul s-a încheiat concursul din ca
drul Cuod FRT pentru aenlorL 
Au învins Adrian Pepovid 
(Steaua) si Marta Romanov 
(Politehnica București). în xe- 
neraL meciurile au fost echili
brate. dar la un nivel tehnic 
scăzut 
fruntași 
diferite 
sale).

Finala_____________________
intre Adrian Popov iei si Tra
ian Badin (Dinamo), tnchein- 
du-se cu 6—2. 7—S In favoarea 
primului. Popovic! este un te- 
nisman de regularitate, din 
soațele terenului, cu un k>c in 
forță. In acest meci Insă, deși 
era evident superior adversa
rului. l-a permis acestuia .în' 
setul al doilea să ia de două 
ori conducerea (4—2 si 5—4), 
egallnd ulterior fără să forțe
ze prea tare si erei nd astfel 
impresia că a considerat me
ciul încheiat prea devreme.

Pentru cîstigarea primului 
loc In întrecerea feminină s-au 
întrecut Maria Romanov si tî- 
năra dinamovistă Mădălina 
Spirache (16 ani). Deși s-au 
iucat 3 seturi (peste 3 ore), 
acest meci s-a desfășurat In 
întregime cu mingi înalte din 
soațele terenului, ambele jucă
toare adopți nd tactica astentă-

Ceenlorll si Juniorii 
M află angrenați tai 
concursuri Intematlo-

masculini «-a disputat

ceselil adversa 
Bcmtmov. ea 
datorită expei 

Detitkxnale mult n 
datorită concentrăi 
amrora jocului. Sui 
sat impresia că a 
toria din mină (a 
4—0 ți 5—1 En pri 
devărul 
tea să 
pentru 
lovitura _____
lovește din orice n 
natul, (noroc eu E. 
tal de bună din 
plus, tinăra lucăto: 
o nervozitate corn 
ficată. protestînd 
minge be care o r

Doina
• Pe terenuri! 

republican de ter 
gust", din Capitală 
tat „Municipalele* 
Iată campionii Ca 
8—10 ani: Costel 1 
eresul) si Mirelr 
(Dinamo): 11—12 
Pescaru (TCB) și 
(Dinamo): 13—14 
Stănilă (Progresul 
Bujor (Dinamo), 
sati la fiecare c 
vîrstă s-au caii: 
Concursul republic 
ilor. care se va 
Galati. începînd <

fiind Insă < 
clstige. fie 
faptul că 
de dreapta

au

pe

de 
de

Troian lOANIțESCU

FINALELE CROSULUI TINERI
(Urmare din pag. 1)

bără de pregătire si îndruma
re, ca o răsplată a muncii.

Primul start l-au luat fetele 
de la categoria 14—16 ani. care 
au avut de parcurs distanta de
1 500 m. Camelia Pascuci. elevă 
la Liceul nr. 3 din Focșani, re
prezentantă a județului Vran- 
cea. s-a detașat încă din pleca
re. terminînd proba cu un 
avans de aproape 100 do metri. 
Pe podiumul probei: 1. Came
lia Pascuci (Vrancca). 2. Elena 
Soare (Prahova). 3. Alina Popa 
(Iași). Băieții de Ia aceeași ca
tegorie de vîrstă au alergat
2 000 de metri. Victoria l-a su- 
rîs Iui Ovidiu Olteanu, elev la 
Liceul de hidromecanică din 
Brasov, după un finis foarte 
disputat, cu Laurentiu Stancu. 
Ordinea primilor clasați: 1- O- 
vidiu Olteanu (Brașov). 2. Lau
rentiu Stancu (Constanta), 3. 
Titus Cristureanu (Suceava).

Proba fetelor de Ia categoria 
17—19 
tie de 
tînără 
trecut 
ceului___ ___ _____  __ __
Cârbunești, tînăra atletă dove
dește calități remarcabile pen
tru cros, ceea ce poate fi o 
promisiune pentru mîine. Cla
sament: 1. Mioara Miroiu 
(Gorj). 2. Eugenia Diaconeseu 
(Doij). 3. Simona Simon (Bra
șov). Băieții (3 000 m) de la 
categoria similară si-au desem-

ani (2 000 m) a dat cîș- 
cauză Mioarei Miroiu. o 
ambițioasă, situată anul 
pe locul 6. Elevă a Ll- 
affro-industrial din Tg.

si

nat cîstigătorul ti 
Ionel Moisă. lăcă 
din București. Oi 
diurn: 1. Ionel 
resti). 2. Iosif 
doara). 3. loan 
Mare).

La cate 
fete (3 000 
primul loc 
ximativ de

1 g
1

I 
(

j

ambiție, 
fi cîstii 
Daniela 
Elena t 
Ana Ao

ta 
m). 
le-a 
la 

seulul. De repres
nicioiului Bucu: 
Predoi si Elena 
niela. sudorită Ia 
dIus de 
ria de a 
diurn: 1. 
resti). 2. 
resti). 3.
toșani). Ultimul 
ne băieții acele 
de vîrstă (5 000 r 
desfășurată în ri 
in multe portiur 
si în special De 
sa. Victoria a T 
cea Latis. mun< 
Lăpus. care a sț 
aproape de sos!
1. Mircea Latis 
Attila Papp (H: 
moil Berecz (II 
ment De iudete 
București 97 n.. 
n.. 3. Galati 69 
5. Harghita 62 n 

Prograr . f 
reprize dv .Imi 
te de elevele 
și de o demons 
cros.

„0 ȘANSA A HANDBALIȘTILOR ROMÂNI DE A REVENI IN PLUTONUL
(Urmare din pag. 1)

va fl o misiune extrem de 
grea. De ee ? Pentru că în se
ria secundă a C.M. — Grupa 
B, de anul viitor, se va afla 
un adversar deosebit de redu
tabil — formația Uniunii So
vietice, a cărei forță de joc 
este bine cunoscută, și ai că
rei handbaliști, cu gabarit im
presionant, de 2 șl 2,12 m, 
posedă • tehnică remarcabilă. 
De temut rămin ți formațiile 
Franței — să nu uităm că în 
1985, în turneul de Ia Madrid,

LOZUL VACANTEI
clșncusti 
SUPtltCât<TAM
»OW acoaoarș w

(emisiune speciala limitatfj

t
scutribuie

AUTOTURISME „ DACIA 1300»
SI NUMEROASE ClSTIGURI lN BANI

S-a pus în vîniare 
LOZUL 

VACANȚEI, 
la toate agențiile și 
vînzătorii volanți 

Se obțin 
CÎȘTIGURI 

SUPLIMENTARE 
din 

FOND SPECIAL, 
acordate de 

ADMINISTRAȚIA 
DE STAT LOTO- 

PRONOSPORT.
In toate locurile de 
odihnă și agre
ment, vă puteți în
cerca șansele I

handbaliștii români au pierdut 
în fața acestei echipe — și 
Norvegiei. Făcînd o trecere în 
revistă a echipelor care vor fi 
prezente la startul C.M. nu 
putem omite potențialul, pre
tențiile întrutoiul justificate de 
a se afla printre cele două 
formații care vor obține califi
carea pentru J.O. în 1988 ale 
reprezentativelor U.R.S.S., Ceho
slovaciei, R.F. Germania, Dane
marcei și Elveției.

Interlocutorul nostru a ținut 
apoi să precizeze în încheierea 
scurtei noastre convorbiri : 
„Toți oamenii handbalului, în- 
țelegînd prin aceasta antrenori, 
jucători, conducători de clu-

buri, au oblig; 
colaboreze cu 
la conducerea 
pei României, 
concepute, fără 
ține seama de 
de club. Ham 
disciplină a s: 
nesc stimată i 
lume, trebuie 
elită, acolo un 
unde merită s 
za resurselor s 
ciparea Ia C.B 
februarie 1987 
portună de a 
poziții. Cu pr 
forturi, al orie: 
buie să ne i 
tivul".

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPOR
REZULTATELE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 22 IUNIE 1986

1. Min. V. D. — Dunărea CSU
2. Olimpia R. S. — F. C. Const.
3. Ceahlăul — Chimia Făltic.
4. Prahova — C.S.M. Suceava
5. Aripile Bac. — Steaua Mizil 

Chimica — Flacăra Moreni 
Electroputere — C. S. Tîrg.

8. Sp. Muncit Slatina — ICIM 
Musoelul — Avîntul Reghin

10. Minerul Cavnic — CS UTA
11. Mureșul — Olimpia S.M.

. 12. CIL Sighet — Aurul Brad 
13. Strungul Arad — Min. Lup.

6,
7.

9.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI:
410.214 lei, din care 68.802 iei 
report la categoria 1.

NUMEREI
LA t *AGEF 

IRON
DIN :

FAZA I, E
25 32 20 
GEREA A

36 
II-

ii
I

FAZA A 
A IlI-a : 5 
EXTRAGERE 
38 28 42 7 ; 
V-a : 2 10 : 
TRAGEREA 
43 25 29 ;
Vil-a : 19
EXTRAGERE 
30 31 5 34. 
tiguri : 1.277.!
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Jiul Petroșani — Steaua 1-2 (1-0) Victoria — Dinamo 2-4 (1-2)

LA ZECE MINUTE DE O MARE SURPRIZA LA UN MINUT DE PRELUNGIRI!
Moment inedit, simbătă, la Petroșani, 

ta fața unui stadion arhiplin : prezența 
echipei Steaua, campioana campioane
lor europene, cei peste 15 000 de spec
tatori avind marea satisfacție de a ve
dea „pe viu“ prestigiosul trofeu conti
nental, prilej cu care ei au făcut o 
entuziastă primire bravilor fotbaliști 
steliști. Mal puțin „ospitalieri" s-au a- 
rătat însă jucătorii petroșeneni, care, 
prin viguroasa și apreciata lor replică, 
i-au determinat pe elevii antrenorilor 
Em. Jenei ți A. Iordănescu să apeleze 
la Întregul lor registru tehnlco-tactic 
pentru a-și realiza obiectivul propus, 
calificarea !n Anala Cupei. Fără îndo
ială, prestația de ansamblu a ambițioa
sei echipe din Petroșani a constituit 
o plăcută surpriză, ea evoluînd in ma
rea majoritate a timpului de Ia egal 
la egal cu mult mai experimentata ei 
parteneră de întrecere, avind chiar 
unele perioade da superioritate. Ceea 
ce a conferit partidei cote înalte de 
spectaculozitate dar și de suspans.

Chiar din start, ambele echipe fși 
dezvăluie intențiile ofensive, maniera 
lor tranșantă de abordare a întîlniril, 
prin periculoasele șuturi ale ltd Mul- 
țescu (min. 3) și Majaru (min. 5). O 
frumoasă acțiune a Inventivului ju- 
cător-antrenor Mulțescu, din min. 8, 
este încheiată mai puțin inspirat de 
Lasconi. Peste un minut, la violentul 
șut al lui Bărbulescu, mingea deviază 
din Lăcătuș și Toma reține cu difi
cultate. In min. 10 tribunele sînt în 
picioare, Jiul deschizînd scorul : Mul
țescu schimbă surprinzător pe dreap
ta, urmează centrarea lui Găman si 
VANCEA reia eu capul, de la 8 m, 
făcind inutilă intervenția lui Stinga- 
ciu. Turnură mal puțin anticipată, 
care ridică tempoul acțiunilor ți am

plifică numărul fazelor fierbinți, fie
care echipă fiind, nu o dată, aproape 
de gol. Prin selecție, pe lista ratări
lor figurează : Lasconi (min. 12 — 
alunecă in poziție favorabilă), Lăcă
tuș (min. 18 — șut puternic de la 17 m 
și min. 38 — „lob" de la 10 m, însă 
Toma este la post), Boloni (min. 43
— „bombă" de la 20 m, care „mușcă" 
transversala) și Vancea (min. 44 — 
la acțiunea personală a lui Mulțescu).

La reluare, Steaua joacă ca șl pe... 
teren propriu, are inițiativa teritoria
lă, în timp ce Jiu] contraatacă, une
ori destul de tăios (Găman — min. 
53, Vancea — min. 61, Pachițeanu — 
min. 72). Bucureștenii au și ei cîteva 
bune situații de a înscrie, însă rată
rile se țin lanț (Iovan — min. 50, 
Boloni — min. 59 și 75, Radu II — 
min. 64, Balint — min. 66, Lăcătuș
— min. 68 și 76). Abia în min. 80 
Steaua egalează, cînd RADU II trans
formă pcnaityul acordat pentru faultul 
comis asupra sa de către Neagu. După 
o Imensă ocazie a lui Boloni (min. 82),

' BĂRBULESCU înscrie, în min. 83 : șut 
violent, surprinzător, de la 35 m (peste 
„cota" șutului din Jocul cu Honved).

Arbitrul N. Dinescu, ajutat Ia linie 
de Gh. Constantin și I. Dogaru (toți 
din Rm. Vilcea), a condus foarte bine 
formațiile :

JIUL : TOMA — V. POPA, Merlă 
(min. 46 Florescu), Neagu, B. Popescu
— Găman, MULȚESCU (min. 46 Pa- 
chițeanu), Dosan, STANA — Vancea, 
LASCONI.

STEAUA : Stîngaciu — IOVAN, Bum- 
bescu, Belodedlci, BĂRBULESCU — 
Balint, STOICA, BOLONI, Majaru 
(min 56 BĂLAN), — Lăcătuș, Radu TI4

Adrian VASILESCU

Mai mult de 6 000 de spectatori au 
ținut să fie prezenți, simbătă după-a- 
miază, in ciuda căldurii caniculare, pe 
arena din șos. Ștefan cel Mare, la par
tida dintre formațiile bucureștene Vic
toria și Dinamo, din eadrul semifinale
lor Cupei României. Au cîștigat pînă 
la urmă fotbaliștii de la Dinamo, dar 
după o partidă interesantă, disputată, 
care cit pe-aci era să cunoască si cele 
30 de minute ale prelungirilor. Intr-a
devăr, in min. 89. la 3—2 pentru Di
namo, Săndoi (Victoria) a trimis balo
nul la încheietura barelor. Din contra
atacul care a urmat, AL. NICOLAE a 
fructificat o excelentă pasă a Iui Red- 
nic și Dinamo a terminat Invingătcare 
eu 4—2. Și pînă atunci, jocul a fost, 
cum spuneam, interesant, în ciuda fap
tului că Victoria a aliniat o echipă cu 
mulți jucători tineri (portarul Zlotea, 
fundașii Matei și Zamfir, mijlocașul Că
lin, atacantul Adrian Petre) care și-au 
demonstrat — în compania experimen- 
taților jucători ai formației învingă
toare — posibilitățile, calitățile lor.

O formă excelentă au arătat în acest 
meci de final de sezon dinamoviștii 
Al. Nicolae și Rednic care, practic, au 
acoperit întreg terenul de joc, fiind pre
zenți, pe rfnd, în toate cele trei linii 
ale echipei lor. Mai mult, Al. Nicolae, 
a și marcat treî din cele patru goluri 
ale formației sale I Primul dintre ele 
în min. 10 : Matei îl faultează pe Da
maschin în careul de 16 m și arbitrul 
M. Constantinescu indică • lovitură de 
I* 11 m, excelent executată de AL. NI
COLAE. Unsprezece minute mai tirzlu, 
același AL. NICOLAE se Intercalează 
In linia sa de atac, nnde Movilă 11 gă

sește cu o pasă înapoi. Șut și gol : t—2. 
Cu toate că și în continuare Dinamo 
este mai activă în atac (în min. 23 
Dragnea, servit de Andone, trimite ba
lonul în bară într-un moment in care 
Zlotea, care, în genere, și-a demonstrat 
frumoasele sale calități, fusese ..bătut"). 
Victoria combină frumos și tînărul Ad. 
Petre expediază un șut puternic pe care 
Moraru II deviază în corner. Ultimul 
minut al reprizei va aduce șl primul 
gol al Victoriei : Lala se strecoară prin
tre apărătorii dinamoviști și trimite Ia 
URSU, care înscrie : 1—2.

După pauză, Damaschin are posibili
tatea să mărească diferența in favoarea 
formației sale, dar bara se opune (min. 
73), scorul cunoscînd însă trei modifi
cări în ultimele minute de joc : în 
min. 83 înscrie MOVILA cu un șui pla
sat (1—3), patru minute mai tîrziu CA
LIN reduce diferența cu un gol spec
taculos (pasă de 40 m expediată de Ac- 
ienei, sprint decis Călin și șut pc lingă 
Moraru), pentru ca In minutele 89 și 
90 să se petreacă faza descrisă Ia înce
putul cronicii noastre.

A arbitrat foarte bine M. Conslanti-
nescu ; la linie : R. Matei și M. Stoe- 
nescu, toți din București.

VICTORIA : ZLOTEA — Vlad (min. 
46 Săndoi), Cățoi (min. 46 Mirea), Ma
tei, Zamfir — Aelenei, CĂLIN. URSU 
— AD. PETRE, Lala, Tirchineci I.

DINAMO : Moraru — VARGA. Zare, 
AL. NICOLAE, Stănescu — ANDONE, 
Dragnea (min. 46 Orac), Movilă — Șu
eta (min. 46 VĂIDEAN), Damaschin,'
REDNIC.

Mircea TUDORAN

Divizia B, etapa a 33-a: F.C.M. DELTA TULCEA ÎNVINGE, LA IAȘI, PE POLITEHNICA !
SERIA I --------------------------- -
ARIPILE BACĂU - STEAUA MIZIL 

2-1 (1-0)

BACĂU, 22 (prin telefon). Par
tida avea o miză aparte pentru 
echipa din orașul de pe Bistri
ța, aflată la —1 In clasamentul 
adevărului (oaspeții, la +1). Din 
dorința de a se Îndepărta de 
„zona de foc“. băcăuanii forțea
ză din start. Dar ratările lor se 
tin lanț și cel care sînt aproape 
de deschiderea scorului slnt oas
peții (min. 12) dnd Galeș, scă
pat singur, față în față doar cu 
goalkeețpeorul băcăuan Eiuță, îl 
driblează pe acesta, dar trimite 
balonul peste poarta goală 11 
Mare ratare... în min. 30, Grea
ca îl imită. Cel care marchează 
primii sînt totuși gazdele In min. 
40 prin CHITIC. La reluare, chiar 
tn primul minut, echipa din Ba
cău î$i mărește avantajul prin 
golul înscris de GRrGO-RAJȘ. Du
pă gol, oaspeții acuză șocul și 
sînt dominați categoric, dar bă
căuanii ratează încă două mari 
ocazii prin Grigoraș (min. 47) și, 
mai ales, Setatele (min. 49). 
După acest forcing, oaspeții re
vin în atac și înscriu și el prin 
GOI A (min 53). La acest gol, 
gazdele au protestat îndelung, 
învocînd faptul că în traiectoria 
sa balonul ar fi depășit linia de 
fund. După ce s-a consultat cu 
tușleru.l M. Lică, „centralul* a 
validat gojul.

A arbitrat D. Bolinti? (Bucu
rești) : ARIPILE BACAU : ILIU- 
ȚA — POENARU, Ursică, Mun- 
teanu. Ciudîn — Niță (min. 46 
Bărbieru), GHIOANE, Trofin 
(min. 88 David) — Chitic, GRT- 
GORAȘ. Scînteie. ȘTEAUA MI
ZIL : MIRZEA — Drindea. Miha- 
lache (min. 63 A. Ene), GRIGO- 
RE. Al. Drăgan — Cozarec (min.- 
46 Matei), GALEȘ, Ruse — Grea
ca, GOTA, Lazăr.

Aurel PĂPĂDIE
POLITEHNICA IAȘI — FCM 

DELTA TULCEA 3—4 (1—1) : Ml- 
halcea (min. 37 și 79), Dănciolu 
(min. 81). respectiv Grosu (min. 
34 șl 70), Vclea (min. 61), șacu 
(min. 73).

PRAHOVA CSU PLOIEȘTI — 
CSM SUCEAVA 6—3 (0—0) : Vlad 
(mim. 47), Constantin (min. 55), 
Nicolae (min. 75), Libiu (min. 77, 
82 șl 85), respectiv Cașuba (min. 
65 și 78) și Andrei (min. 83).

SERIA A !I-a ----------- ---------

MINERUL VATRA DORN’EI — 
DUNĂREA CSU GALAȚI 1—2 
(0—0) : Ghițescu (min. 81), res
pectiv Ragea (min. 75) șl Cle- 
minte (min. 84).OȚELUL GALAȚI — DUNĂREA 
CĂLĂRAȘI 2—0 (0—0) : Ăogheii- 
nel (min. 55) și Basaltc (min. 50).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CHI
MIA FĂLTICENI 0-0 (5-0) :
Roșea (min. 5, 27 și min. 87 — 
din 11 m), Chertic (min. 13), Va- 
manu (mtn. S3), Amarghloaiel 
(min. 44) șl Vashache (min. 61 
șl 67).

OLIMPIA HM. SĂRAT — FC 
CONSTANȚA 5—1 (2—0) : Doro
banții (min. 30), Mogoș (min. 40), 
Stoica (min. 87), respectiv Fun
da (min. 67).CS BOTOȘANI — METALUL 
PLOPENI 2—1 (1—0) : Polifronl
(min. 31 șl 58), respectiv Sava 
(min. 65).

FC PROGRESUL BRĂILA — 
CFR PAȘCANI 4—0 ft—0) : Dră- 
gol (min. 36), A. Marin (min. 55), 
Tîtlrlșcă (mta. 64) și Cațaroș 
min. 80).

Relatări de la Al., Nour, I. Tă-
n&sescu, I. Miron, T. Sirio pol,
C. Rusu, T. Budescu T. ungu-
reanui și Tr. Enache.

1. Oțelul Gl. 33 24 3 6 85-28 51
2 Politehnica 33 17 5 11 48-39 39
3. Dun. Gl. 33 15 5 13 44-44 35
4. FC Prog. 33 15 4 14 43-33 34
5. CFR Pașc. 33 14 6 13 48-43 34
6. FC C-ța 33 13 7 13 46-35 33
7, CSM Sv. 33 13 7 13 45-41 33
8. Steaua M. 33 15 3 15 44-41 33

8—10 CS Btș. 33 15 3 15 40-42 33
Ceahlăul 33 15 3 15 42-44 33

11. Prahova 33 14 5 14 42-44 33
12. Aripile Bc. 33 13 7 13 55-59 33
13. Olimpia 33 13 6 14 38-42 32
14. Delta TI. 33 16 6 17 39-45 32
t.i. Met. Plop. 33 13 4 16 54-45 30
16. Dun. Cil. 33 11 8 14 32-43 30
17. Chimia F. 33 11 5 17 29-61 27
18. Min. V.D. 33 8 3 22 23-68 19

ULTIMA ETAPA (duminica » 
Iunie): Dunărea Călărași — Pra
hova CSU Ploiești (0—2). FCM 
Delta Tulcea — Minerul Vatra 
Dome! (1—3), FC Constanta — 
Ceahlăul P. Neamț (0—2). Dună
rea CSU Galați — Aripile Bacău 
(1—1). CFR Pașcani — Olimnia 
Rm. Sărat (0—0). Chimia Fălti
ceni — C.S. Botoșani (1—3). CSM 
Suceava — Politehnica Iași (8—2), 
Metalul Plopeni — FC Progresul 
Brăila (0—4). Steaua Mi zii — Ote
lul Galați (0—4).

SPORTUL MUNCiTORESC
SLATINA - I.C.I.M. BRASOV 

3-1 (3-0)

SLATINA, 22 (prin telefon). 
Două poziții diferite de pe care 
cele două echipe au abordat par
tida: pe de o parte gazdele, care 
aveau nevoie de ambele puncte 
puse în joc pentru a risipi orice 
emoții in privința retrogradării ; 
de cealaltă parte, brașovenii, si
tuați în prima jumătate a clasa
mentului, care au jucat relaxat. 
A rezultat un joc echilibrat, de 
luptă din „16 în 13", fără prea

multe valențe tehnico-tactloe. Pri
ma parte a meciului a fost mal 
vioaie, presărată cu citeva bune 
ocazii de gol (min. 10 — șut 
Asaftel de la 25 m tn transver
sală — pentru gazde : min. 25 — 
greșeală Stanclu la millocul te
renului, urmează o combinație 
Eerteanu-Moșoman. ultimul șu
tind tot tn transversală — pentru 
oaspeți, și cu cele trei goluri aie 
gazdelor, min. 15 — St. Leța pă
trunde tn careu pe partea stîr°ă. 
șutează dta un^hi Co«ma res
pinge șl RăDVT tmn’nge ba'o- 
nul în plasă : m’n 42 — ereaeaiă 
in lanț a apărării brașovene și

PĂUN sancționează, marcând de 
la 5 m ; min. 64 — pătrundere 
Răduț, centrare tn fața porții, 
mingea II depășește pe Coama șl 
NEGOESCU, Infiltrat tn atac, ta- 
acrie de la 2—3 m. După pauză, 
pe fondul relaxării gazdelor a- 
sistăm la un joc de vacanță, tn 
care consemnăm golul de onoare 
al oaspeților în mim. 62 (voleu 
DRĂGAN la un comer executat 
de Brașoveanul.

Foarte bun arbitrajul Iul I. Bă
lan (Arad). SPORTUL MUNCI
TORESC : r.lescu — Martlnescu, 
NEGOESCU, STANCIU, ASAF- 
TEI — șt. Leța (min. 64 Voleu), 
Din, Vărzaru (min. 46 G. Plrvu), 
VLAD — RĂDUȚ, Păun. ICTM s 
Coarna — ROȘU (min. 42 SZA
BO), Pătru Panache (min. 42 
Drăgan), Manclu — Aronlcă, 
GHTLEANU, MOȘOMAN — Ber- 
teatnu, Rizea, Brașoveanu.

Paul Z AH ARI A
GAZ METAN MEDIAȘ — ME

CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 3—0 (0—8) : Țlglariu (min. 
00), Dulău mln. 9S) șl Bocăzan 
(min. 85). ____TRACTORUL BRAȘOV — ICSIM 
BUCUREȘTI 6—1 (2—1) : I.ăcătU-
su (min 25), Aldea (min. »T), 
nintea (min 48), A. Neagu (min. 
77 șl 96), Hîrșean (min. 85), res
pectiv lordache (min. 34).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CS TUlGOVIȘTE 3—1 (1—1) T Bi
ți (min. 28), Flrănescu (mim. 53), 
Crcțu (min. 54). respectiv Gtngu 
(mta. 12).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
AS DROBETA TR. SEVERIN 1—1 
(1—0) : Zalupca (min. îl — din 
11 m), Pestrița (min. 83), Băzan 
(mta. 67), respectiv Dumitrache 
(min. 83).MUSCELUL C1MPULUNG — A- 
VTNTUL REGHIN 2—1 (1—1) t
Pamfit (min. 25 — din 11 m șl 
min. 57) respectiv Hajnal (min. 
22). __PROGRESUL VULCAN BUCU-

SERIA A IH-a ------------------
MUREȘUL DEVA - 

OLIMPIA SATU MARE 2-0 (0-0)

DEVA, 22 (prin telefon). După 
un început timorat, gazdele ies 
mal mult la atac, direcționîn- 
du-si acțiunile spre poarta apă
rată de Templfi, obllgîndu-$l ad
versarii la o apărare grupată în 
zonă si numai imprecizia înain
tașilor a făcut ca pînă la pauză 
tabela să nu se modifice. După 
pauză aspectul jocului nu se 
schimbă, gazdele îsi mențin po
zițiile avansate, dominarea lor se 
accentuează, dar Preda (min. 48 
șl 53), greșește de piițin tinta. 
Gazdele forțează, joacă din ce 
în ce mai bine si în min.. 60 
reusesc să deschidă scorul prin 
TIRCHINECI n, care transformă 
o lovitură de la 11 m.. în urma 
faultului în careu asupra lui 
Stefănescu. După gol oaspeții se 
văd mal mult în atac, obțin două 
cornere consecutive rămase fără 
rezultat, meciul capătă culoare, 
acțiunile se derulează cu rene- 
zMune Ia ambele port.1. se 1oa- 
că mai bine, dar nici Kalzer 
(min. 68). nici același Tirchineci

REȘTI — ȘOIMII IPA SIBIU 2—0 
(2—0) : Petrescu (min. 36) »1
Purdea (min. 38).CHIMICA TtRNAVKNI — pLA- 
CARA AUTOMECANICA M«- 
RENI 3- (9—1) î Nistor (mta.
47 — din 11 m). Osvath (min. 58), 
Cenan (mln. 6J), respectiv I. 
Marcu (min. 36), Pană (min. 66).

TMASA
CARP AȚI___ . .
Rădulescu (min. 35) și Hbestyen 
(mta. 82).

Relatări , — —
la, Șt. Gurgui, N. Ștefan, P. Ma- 
teolu, N. Tokacek, L Ducan d 
L. - ■ -

1.
3.
X 

’ 4.
8.
A
7. XCIM Brașov
X -
».

ÎS.
11.
IX
13.
14.

SF. GHEORGHE —
MTRȘA 3-0_ C-Ț») j

de la I. Vlad, C. Gru-
-J. N.
Brlotă.
Flacăra M. 
Prog. Vulcan 
CS Tlrgovlște 
Gaz Metan 
ELectroputere 
Chimica T.

33 30 7 I 44-33 47 
33 It 3 I *9-30 41 
33 16 I » 47-25 40 
33 16 3 14 46-34 35 
» 15 4 14 TO-46 34 
33 ÎS 4 14 50-47 " 
33 « * 15 50-M 33 13 7 13 *1-35 
33 14 S 14 40-41 
33 ÎS 3 15 52-55 
33 13 * 13 33-33 
33 14 
33 
33 
33 
S3 
S3
33

ULTIM/ ETAPĂ 
Iunie): Flacăra ___
Morenl — Automatica București 
(1—1), Șoimii IP A Sibiu — 
TMASA Bf. Gheorghe (0—1), 
TCIM Brașov — Gaz Metan Me
diaș (0—5). ICSIM București — 
Sportul Muncitoresc Slatina 
«f-3). Carpati Mtrșa — Electro- 
putere Craiova (9—4). Mecanică 
Fină Steaua București — Musce
lul Ctmnulung (9—3), CS Ttrgo- 
viste — Chimica Ttmăvenl (1—1), 
Avtntul Reghin — Progresul Vul
can București (9—6). AS Drobeta 
Tr. Severin — Tractorul Brașov 
(1—3).

Tractorul 
AS Drobeta 
Carpațl M. 
Sp. Hun. 
Automatica 
IM AS A 
Muscelul 

I». Mec. rină
16. Avtntul
17. Șoimii Sibiu 
16. ICSIM

4 19 «-51
7 14 40-51
< 14 39-48
7 15 47-50 
t 1« 33-52
9 15 42-51

34
34
23
S3
33
32
32
31
30 
M
28
27
31 
t»

11 
13 
U 
n

*
3 I 30 36-75 
(duminică

Automecanlca

II (min. 72), nu reusesc să fruc
tifice excelentele ocazii pe care 
le au. Tn min. 86. insă. Băda 
primește o pasă in careu, dri
blează un apărător, dar este 
faultat si TIRCHINECI H trans
formă penaltyul, just acordat, 
stabilind scorul final. Victorie 
meritată a gazdelor, care «u 
muncit mult pentru obținerea el.

A arbitrat bine E. Mustață 
(București). MUREȘUL : Balla — 
BÂDA. Moga, STEFĂNESCU, Re- 
begllă — POPA. Tirchineci n, 
Preda — Vidlcan (min. 67 SSlă- 
jan), Valasutean (min. 78 Coles- 
ntuc), NEAG. OLIMPIA s TEM
PLFI — Krassoi. Kalzer. Palenc- 
sar. Orhldan — Ghencean, TA
BAC ARU SaekeSy (min. M L. 
Paul). A. Boc — Bencze. CSohan 
(nțln. *6 Patkos).

Florin SANDU
STRUNGUL ARAD — MINERUL 

LUPENI 6—1 (3—0): Zolner (min. 
16). Ura (mln. 1*. 33 «1 St). Iova 
(min. 52). Du(ă (mln. SS), res- 
nectlv Valdaslgan (min. 63 — din 
11 ml.

MINERUL CAVN'IC — CS UT

ARAD 3—0 (2—0): Catană (min.'
26 șl 46) si Buțiu (min. 74).

CSM REȘIȚA — ARMATURA 
ZALĂU 4—2 (3—1): Ștefănesca
(min. 1). Cojocarii (mfn. 4). Ja« 
cotă (min. 15). Uțiu (min. 47). 
resDectiv Floriccl (min. 20) șl 
Clobanu (min. 87).

GLORIA BISTRIȚA — MECA
NICA ORĂȘTIE 4—0 (2—0): Dă-
nilă (mta. 10 din 11 m). Flore» 
(min. 31) si Moga (min. 68 sl 87i.

CIL SIGHET — AURUL BRAD 
2—0 (2—0): Negrea (min. 6) 51
Caciureac (min. 2").

FC MARAMUREȘ BAIA MARE 
— CFR TIMIȘOARA 4—1 (2—1):
Tulba tain. 3 și 81). Lucacl 
tain. 38). Murcsan (min. 87). 
respectiv Tzel tata. 10).

METALUL BOCȘA — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 3—0 (2—0) : Măr- 
glneantu (min. 13). Plăvițlu 
tain. 37) si Nucă (min. 69).

Relatări de Ia N. Străjan. M. 
Palcău. P. Fuchs, I. Toma. I. 
Mihnea. O. Nemes si T. Țăranu.'

Meciul JIUL PETROȘANI — 
UNIREA ALBA TULIA a fost 
amfnat.

1. Jiul 32 21 4 7 63-27 46
2. FC Maram. 33 19 8 6 63-28 46
3. Gloria 33 18 6 9 68-28 42
4. UTA 33 16 2 15 47-44 34
5. CSM Reșița 33 13 7 13 44-37 33
8. Aurul Brad 33 15 3 15 36-40 33
7. CHi Sighet 33 15 3 15 39-46 33
8. Mureșul Deva 33 16 1 16 43-52 33
9. Olimnia S.M. 33 14 4 15 53-41 32

10. Strungul 33 13 6 14 55-49 32
11. Min. Cavnic 33 15 2 16 50-47 32
12. Met. Bocșa 33 13 6 14 47-59 32
13. Armătura 33 13 5 15 35-55 31
14. Mecanica 33 12 6 15 47-56 30
15. Unirea A. I. 32 14 1 17 47-58 29
16. CFR Timiș. 33 11 6 16 36-47 28
17. înfrățirea 33 9 6 18 27-47 74
18. Min. Lupeni 33 8 6 19 24-63 22

ULTIMA ETAPA (duminică 29
iunie): Olimpia Satu Mare — 
Jiul Petroșani (2—6), Unirea Alba 
Iulia — CIL Sighet (0—3). CFR 
Timișoara — CSM Reșița (0—4), 
Armătura Zalău — Mureșul Deva 
(6—2). Aurul Brad — Strungul 
Arad (0—2). Mecanica Orăatie — 
Minerul Cavnic (1—4). Minerul 
Lupeni — FC Maramureș Bala 
Mare (0—4). CS UT Arad — Me
talul Bocșa (0—1). înfrățirea O- 
radea — Gloria Bistrița (0—31.

ANUNȚ
Biletele pentru finala Cu

pei României la fotbal, care 
se va desfășura pe stadionul 
„23 August" din Capitală in 
ziua de 25 iunie, se pun in 
vtnzare Incepînd de azi, 23 
tanle, ora 10, la următoa
rele case de bilete : agenți
ile Loto — Piața Kogălni- 
eeanu, Loto — Văcărești. A- 
genția Rapid din Gara de 
Nord, stadioanele „Steaua", 
„Dinamo", „Giuțești", „Pro
gresul", „23 August" și pa
tinoarul „23 August".



23 IUNIE-ZIUA OLIMPICĂ
Pentru întreaga lume a spor

tului, numărind sute de orga
nizații cu multe milioane de 
membri, ziua de 23 iunie este 
o zi de sărbătoare. De la Est 
la Vest și de la Nord la Sud 
astăzi este sărbătorită, in În
treaga lume, „Ziua Olimpică", 
prilej cu care, între altele, 
este aniversată data la care, 
în anul 1894, în marea aulă a 
Universității Sorbona, din Pa
ris, la propunerea ilustrului 
pedagog francez Pierre de 
Coubertin, un om deosebit, 
multilateral (a fost și preșe
dinte al Asociației de prietenie 
Franța-România), s-a decis 
reluarea, într-o formă moder
nă, a unei mari instituții a 
antichității : Jocurile Olimpi
ce. Propunerea lui a fost pri
mită cu entuziasm de delegați 
din 12 țări, reuniți la Congre
sul Internațional de la Paris, 
Ia care s-au adăugat alte 21 
de țări care au trimis scrisori 
călduroase de aprobare. După 
numai doi ani, Atena a șl pri
mit cinstea celebrării primei 
ediții a Jocurilor Olimpice a 
erei moderne și de atunci, cu 
pauze impuse de perioadele 
nefaste ale războaielor mondiale, 
Jocurile și-au sărbătorit In 
1984 cea de a XXIII-a ediție 
(numărătoarea n-a ținut sea
mă de pauze !).

La Comitetul Internațional 
Olimpic, România a aderat In 
anul ' 1914. Românul George 
Bibescu, prieten intim al lui 
Coubertin, a fost Insă membru 
al C.I.O. pentru România încă 
in 1899.

O dată cu marile sale trans
formări din viața economică, 
politică șl socială, și cu pre
cădere In ultimele decenii. 
România a desfășurat și des
fășoară o activitate prodigi
oasă și prestigioasă, pe multi
ple planuri In mișcarea olim
pică. în legătură cu aceasta, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
președintele țării, a spus: 
„Noi considerăm că mișcarea 
olimpică, sportul In general. 
Jocurile Olimpice in special, 
trebuie să-și păstreze în con
tinuare caracterul lor de a 
servi apropierii ți prieteniei 
între popoare, că, indiferent de 
problemele de ordin politie, 
filozofie, de orindnirea socială, 
dintr-e țară sau alta, ele să 
prilejuiască o întrecere liberă 
Intre cei mai buni țl să ciș- 
tlge întotdeauna cei mal buni, 
dar mal ca seamă să contri
buie la apropierea, la cunoaș
tere» tineretului, a popoare
lor".

| FOTBALISTUL, ORICIT DE MARE, NU ESTE DECIT UN OM.„

I
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SPORTIVI ROMANI
• La Gera (R. D. Germană) 

a avut loo tradiționalul concurs 
Internațional de obstacole și dre
saj, ta care au luat parte călă
reți din Bulgaria, Cehoslovacia, 
M. D. Germană, Polonia, Româ
nia, Ungaria șl U.R.S.S. Sportivii 
noștri au avut o comportare me
ritorie, la obstacole Mircea Nea- 
gu, cu Fldello, dasîndu-se pe 
locul 2. in timp ce la dresaj, 
Nlcolae Gheorghe, cu Llcărreț, s-a 
altuat p? locul 6.

PESTE HOTARE
Pună alasindu-se pe locuri frun
tașe. Nlcu Htacn (52 kg) a câș
tigat concursul la categoria ga, 
Claudlu Tămădulanu (74 kg) șl 
Clprian Rada (M kg) s-au clasat 
pe locul secund, iar Aron Cindea 
(68 kg) si Gheorghe Mițu (82 kg) 
au ocupat locul J. La întreceri 
au fost prczetnțl luptători din opt 
țări.

I
I
I
I

• La turneul Internațional de 
lupte libere de la Rovdoinicl ta 
Iugoslavia, reprezentanții țării 
noastre au avut o comportare

ÎNTRECEREA PENTATLONIȘTILOR
(Urmare din pag. I)

• Etapa a S-a, penultima, a 
Turului ciclist al Iugoslaviei, 
desfășurată pe traseul Zadar — 
Plitvlca (142 km), a revenit la 
sprint „concurentului austriac A. 
Henlz, cronometrat în 3.40:44. Pe 
locul 7, în același timp cu în
vingătorul, a sosit rutierul ro
mân Nicolae Aldulea. Lider al 
clasamentului general se menți
ne iugoslavul Jure Pavlicl, ur
mat de coechipierul sâu Glivar, 
la 1:06. Pe echipe oonduce prima 
reprezentativă a Iugoslaviei, ur
mată de Cehoslovacia la 6:19.

I
I
I

Orice om sănătos poate fi un practician al 
sportului (și este bine s-o faci !) dar nu oricine 
poate fi și performer, in adevăratul sens al cu- 
vintului. Pentru așa ceva se cere talent cu carul 
și un complex de calități fizice și psihice dez
voltate. prin antrenament, pină la perfecționare.

tn entuziasmul debordant al iubitorilor sportului, 
marii performeri nu sint doar ființe adulate (dar 
obișnuite), cl și niște... vrăjitori moderni, tn jurul 
lor se țes povești frumoase și se urzesc adevărate 
legende de mitologie sportivă, delicioase, in fond, 
prin fabulație, dar și prin naivitate. Pe vremea 
copilăriei mele spre exemplu, circula „povestea" 
potrivit căreia marele portar spaniol Ricardo Za
mora era atlt de sigur ci poarta sa nu poate fi 
„perforată", că — zice-se — la fiecare meci avea 
agățat de bară, un revolver și că dacă i s-ar fi 
marcat trei goluri „poc" și gata cu el ! Simpli 
poveste de adormit copiii...

Adevărul este ci tenismani sau voleibaliști, 
handbaliști sau rugbyști, baschetbaliști și, mai 
ales, fotbaliști — care, spre deosebire de ceilalți, 
folosesc picioarele și nu mîinile, oricum mai... 
îndeminatice — fac, de multe ori. lucruri ieșite 
din comun. Ceea ce sint- In stare si faci cu min
gea, unii dintre ei, depășește obișnuitul și trans
formă sportul intr-o artă foarte rafinată.

Jocul lui Pele, al lui Di Stefano, Kopa, Cruyff 
sau Beckenbauer (dar numărul Ier este cu mult 
mai mare) a fost firi... egal, deși fiecare gene
rație și-a avut „marii vrăjitori". Pentru fiecare 
dintre aceștia, mingea nu avea secrete. Stopuri, 
pase de tot felul, fente și driblinguri, șuturi —

toată gama posibilă a execuțiilor tehnice, pe fon
dul unei extraordinare pregătiri fizice și a unei 
tactici adecvate, au făcut din atiția și atiția ju
cători celebrități internaționale.

Explicația succesului lor: munca. Aceștia sau 
alții ca ei. In fapt toți marii performeri de la 
indiferent care disciplină sportivă, muncesc enorm 
pentru atingerea unui anumit plafon, de la care 
este posibilă atacarea unui record sau cucerirea 
unui titlu. Nu este deci verba de retorte, de alte 
vase, de mofare cu fel de fel de substanțe, pen
tru ca, si zicem, mingea să asculte vrăjită de un 
fotbalist, ci de multă muncă conștientă.

Acești „vrăjitori cu crampoane" sînt, in fond, 
niște oameni care pat face lucruri extraordinare, 
dar care pot ți greși (și încă decisiv). Să luăm 
ca exemplu citeva celebrități ale balonului rotund, 
precum Zico. Socrates. J. Cesar, Platini ș.a., toți 
fotbaliști unul și unul, a căror valoare nu poate 
fi pusă. In vreun fel, la îndoială. Pentru fiecare 
dintre ei, fotbalul nu are secrete. Și ce este un 
11 m T Acolo, o „bagatelă", o lovitură despre care 
toată lumea afirmă că nu poate fi apărată, ci 
doar ratată, adică prost executată.

Oare nu știu s-o execute Zico, Socrates. Pla
tini T Au dovedit-o de atltea ori că știu atit de 
bine ! Si totuși pină și aceștia au ratat copilă
rește cite un penalty, cu implicații asupra re
zultatului meciului de simbătă (Brazilia — 
Franța).

tn fond, nu trebuie să se uite nici un moment 
că și ei, marii jucători, sînt totuși oameni...

Romeo V1LARA

FRANJA-BRAZILIA 5-4, DUPĂ LOVITURI DE LA 11 m!

un alt concurent român. Adri
an Faur, care a avut o evolu
ție corectă pe parcurs, fără 
ezitări, dar, pentru că a depă
șit timpul acordat cu 6,7 se
cunde, a fost penalizat cu 14 
p. înregistrînd, astfel, doar 
1086 p. Oricum, un debut bun 
pentru juniorul nostru.

Ceilalți sportivi români care 
eu evoluat în această parte a 
concursului — Corneliu Isac, 
Laurențiu Mosor, Eugen Virag, 
Lucian Țintea, Ernest Herman 
— au avut o comportare osci
lantă, ei comițînd unele erori 
în abordarea obstacolelor, fapt 
care le-a atras puncte penali
zare.

Cum era de nrieptat, sporti
vii oaspeți, cu frumoase cărți 
de vizită, s-au arătat bine 
pregătiți, evidențiindu-se pen- 
tatlonistul Ferenc Fath (Unga
ria), care a doborît doar Ia 
penultimul obstacol al par
cursului, ceea ce i-a adus o pe
nalizare de 30 p, după o compor
tare aproape fără reproș pînă 
în acel moment, alături de el 
aflindu-se colegul său de echi
pă Peter Miholics, precum și 
pentatlonistul sovietic Scrghei 
Gtizevici.

REZULTATE TEHNICE — că
lărie (după două serii): 1. Ma
rian Gheorghe (România 1) cu 
Olivia 1100 p, 2. Adrian Faur 
(România 4) cu Frezla 1086 p, 3. 
Ferenc Fath (Ungaria) cu Her
mes 1070 p, 4. Lucian Țintea 
(România 2) cu Zigfried 1026 p. 
5. Peter Miholics (Ungaria) cu 
Zigfried 1022 p, 6-7. Corneliu Isac 
(România 1) cu Manioc 1010 p 
Si Serghel Guzevici (U.R.S.S.) cu Frezia 1010 p.

Astăzi, de la ora 9. la Stadio
nul Olimpia, proba de călărie 
(ultimele două serii).

I

Un meci de mare frumusețe 
si spectaculozitate in sferturile 
de finală de la Guadalajara, 
Intre echipa Braziliei, de trei ori 
deținătoare a titlului mondial, 
si reprezentativa Franței, cam
pioana Europei in 1984. Jocul 
a fost foarte echilibrat și co
rect, dar misiunea arbitrului ro
mân loan Igna nu a fost deloc 
ușoară. Această partidă dra
matică s-a încheiat cu’ vic
toria echipei Franței cu 5—4, 
In urma executării loviturilor 
âe la 11 metri, scorul mențl- 
nindu-se egal st după prelua

giri: 1—1 (1—1. 1—1). Francezii 
au început în viteză. Platini a 
ratat în min. 3. după care So
crates si Careca l-au imitat, 
în min. 17. s-a înscris primul 
gol: după o combinație între 
MiHler si Junior, balonul a
aiuns la Careca (nemarcat) si 
acesta a trimis balonul în
poarta lui Bats. Cu natru mi
nute Înaintea sfîrsitului 
reDrize. francezii au 
Giresse l-a lansat pe 
teau De aripa dreaptă, 
a centrat Iul Stopyra. 
a aiuns la Platini.
Carlos a ieșit puțin dintre 
turl si fotbalistul francez 
trimis mingea în poartă, 
peste 60 000 de spectatori 
asistat in continuare la 
moașe combinații, dar nu 
mai înscris nici un gol.
brazilienii aii beneficiat de un

RECORD MONDIAL LA LUNGIME FEMEI
TALLIN. In cadrul meciului 

U.R.S.S. — R. D. Germană, 
Heike Drechsler a sărit 7,45 m, 
îmbunătățindu-și cu un centi
metru recordul mondial la lun
gime (v.r. în septembrie 1985). 
Alte rezultate : BĂRBAȚI : IM 
m — Brîzghin 10,11 ; 400 m —
Schersing (R.D.G.) 45,55 ; 1 500 m
— Lotorev 3:41,18 ; 5 000 m —
Dasko 13:53,08 ; 3 000 m ob. — 
Matiușenko 8:26,26 ; 110 mg —
Pohland (R.D.G.) 13,40 ; 4x100 m
— U.R.S.S. 38,36 ; lungime — 
Ezumian 8,38 ; prăjină — Krup- 
ski și Gataulin 5,60 m 
tate — Zimmermann 
22,60 m, Smirnov 22,24
— Ubertas 67,88 m ;
100 m — Gladisch 
11,08 ; 1500 m —
(R.D.G.) 4:02,90 ; 5 000
Guskova 15:02,12 ; 4x100 m — 
U.rLs.S. 42,70 ; 100 mg — Osch-

; greu-
(R.D.G.) 
m ; disc 
FEMEI : 
(R.D.G.) 
Ocheme
m —

kenat (R.D.G.) 12,57 ; 400 m — 
Vladîklna 49,76 ; disc — Sachse 
(R.D.G.) 72,12 m ; lungime — 
Drechsler (R.D.G.) 7,45 m, Cis- 
tlakova 7,34 m, Belevskaia 7,16 
m, Radtke (R.D.G.) 7,07 m.

VERONA. Joi seara, pe 
ploaie torențială, 
Giuliana Salce a parcurs 5 km 
în 21:34 — record european la 
marș. (v.r. 21:36,2 Olga Kristop 
din 4.8.1984).

EUGENE. Campionatele S.U.A.: 
bărbați : 100 m — Lewis 9,91 
(vînt 4,48 m/s) ; 400 m — Ro
binson 44,47, Haley 44,50 ; 800 m
— Gray 1:44,73 ; 5 000 m — 
Padilla 13:46,69 ; 110 mg — Fos
ter 13,26, Talley 13,43 ; înălțime
— Nordquist 2,33 m, Howard 
2,33 m ; prăjină — Tully 5,70 m, 
Dial 5,70 m ; dise — Powell 
65,94 m ; decatlon — Johnson 
8 203 p.

. . O 
italianca

ACTUALITATEA LA ÎNOT
• In cadrul Campionatelor de 

înot ale R.D. Germane, desfășu
rate la Berlin, au fost înregis
trate* noi performanțe valoroa
se. Astfel, în cursa feminină de 
800 m liber, Astrid Strauss a 
obținut timpul de 8:26,52 — nou 
record european (v.r. fi apar
ținea cu 8:28,36, de la 26 mai 
1984). Strauss are 17 ani. Un 
rezultat bun a realizat și Katja 
Hartmann, cu 8:27,35.

Alte rezultate : FEMEI : 100 m 
bras : Silke Horner 1:08,85, Syl-

via Gerasch 1:10,22 ; 100 m flu
ture : Kristin Otto 59,73, Kor- 
nelia Gressler 1:00,20 ; 200 m
mixt : Kristin Otto 2:15,81, Cor
nelia Sirch 2:15,84 ; BĂRBAȚI: 
50 m liber : Wolthe 23,41, Ah
lers 23,51 ; 400 m liber : 
3:49,44, Lodziewski
200 m bras : Grzywotz 
Buttergereit 2:20,85 ; 200 
ture : Korber 2:01,16, 
2:02,18 ; 100 m spate : 
55,73, Baltrusch 56,94.

Dassler 
3:50,36 ;
2:20,35, 
m flu- 
Drobny 
Richter

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX

primei 
egalat: 
Roche- 
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mingea 
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bu- 
a 
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au 

fru- 
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deși

R.F. GERMANIA - MEXIC
Ca si primul meci din sfertu

rile de finală, și partida de la 
Monterrey, unde s-au întîlnit 
reprezentativele R.F. Germania 
și Mexicului, a necesitat pre
lungiri șl apoi departajarea la 
lovituri de pedeapsă. Aid însă 
nu s-a marcat nici un gol după 
120 de minute, deși ocaziile au 
abundat din partea gazdelor. 
Se poate spune că în majorita
tea jocului inițiativa a fost a 
mexicanilor, dar portarul Schu
macher a avut nenumărate in
tervenții salvatoare. Formația 
vest-germană a temporizat jo
cul, în dorința de a-și păstra 
vigoarea în eventualitatea pre
lungirilor și a penaltyurilor. 
Echipa condusă de Beckenbauer 
a jucat excelent in apărare. în 
schimb, atacul a fost aproape 
inexistent : Rummenigge. Ho-

OPINII ALE

BASCHET • Turneul de la 
Atena a fost ciștigat de Iugo
slavia, eu 6 p. urmată de Italia 
5 p, Grecia 4 p și Olanda 3 p. 
Rezultate din ultima zi : Iugo
slavia — Italia 92—80 (55—45), 
Grecia — Olanda 104—88 (43—52) 
• La San Sebastian : U.R.S.S. — 
Franța 107—100 ( 54—50).

BOX • La Atlantic City, Mark 
Breland, fost campion olimpic, a 
susținut al 13-lea meci ca profe
sionist, fiind în continuare neîn
vins. El a dispus prin k.o. rep. 6 
de ugandezul John Mujidunga.

CICLISM • Sovieticul Alek
sandr Krasnov a cîștigat, la Va
rese. Turul Italiei (amatori) cu 
37.21:17. L-au urmat italienii Po- 
denzana la 41 s șl Bianchinl la

46 s • La Mondragon a avut loc 
campionatul Spaniei (212 km), 
cîștigat la sprint de rutierul Al
fonso Gutierrez în 5.03:03 • După 
desfășurarea etapei a 10-a 
km, Dornbirn — ...........
din acest an a 
s-a încheiat cu 
canulul Andrew 
48.24:12. La 53 s 
glezul Robert Millar șl la 
americanul Greg lemond.

RUGBY • La Sydney, in _
drul unul med test (34166 spec
tatori) : Australia — Franța
27—14 (15—4). Au marcat : Cam
pese — taoercane, ■ Lynagh — 
transformare, 6 penalități șl un 
drop, respectiv — Blanco — 2 
Încercări. Sella — încercare. La-

_ (170
Ztlrich), ediția 

Turului Elveției 
succesul ameri- 
Hampsten, 
a terminat

ln 
en- 
1:21
ca-

porte — o transformare • Afla- 
tă in turneu in Australia, echipa 
Argentinei a jucat la Gosford cu 
Sel. Noii Galii de Sud. Sud-ame- 
ricanlt au cîștigat cu 39—7 (17—3).

TENIS o Turneul feminin de 
la Eastbourne (finale) : Navrati
lova — Sukova 3—6, 6—3, 6—4, 
Navratilova, Shriver — Sukova, 
Kohde-KUsch 6—2, 6—4 • Bris
tol. Finala turneului, pe iarbă, a 
dat • cîștig de cauză indianului 
Vijay Amrltraj : 7—6, 1—6, 8—6
cu francezul Henri Leconte • 
Azi începe cea de a 160-a ediție 
a turneului de la Wimbledon.

VOLEI • Meci masculin ami
cal la Utsunomlya : Japonia — 
U.R.S.S. 9—3 (15, 12, 9).

CIUDAD DE MEXICO, 22 (A-
gerpres). — Declarații după me
ciurile disputate simbătă In ca
drul Campionatului Mondial de 
fotbal : TELE SANTANA (antre
norul Braziliei) : „Este greu de 
acceptat eliminarea după o ase
menea partidă, pentru că nici 
una dintre echipe n-a meritat o 
asemenea soartă... N-am nimic 
de reproșat jucătorilor, care au 
știut să-și creeze bune ocazii. Nu 
am nici o explicație in ce pri
vește ratările loviturilor de la
11 m. Zico, Socrates și Platini, 
jucătorii cei mai indicați pentru 
a transforma penalty urile,
eșuat rind pe rind. ' ’balul, .......
CHEL 
„Mi-a fost 
meciului, 
evoluat prea bine tn 
a meciului. Dar jucătorii au avut 
meritul de a fi anulat handicapul 
unui gol și de a fi dat apoi to-

inexplicabil". 
(antrenorul 

teamă 
intrucit

au
Acesta-i fot- 
HENRI MI- 

Franțel) : 
la începutul 
echipa n-a 
prima parte

penalty (min. 71). însă Bats a 
apărat șutul executat slab de 
Zico! S-au consumat cele 90 
de minute, si apoi în prelun
giri rezultatul a rămas ne
schimbat (1—1). Au urmat lo
viturile de la 11 m: Socrates — 
ratează. Stopyra înscrie. Ale- 
mao marchează, Amoros în
scrie. Zico înscrie. Bellone în
scrie. Branco înscrie. Este 4—4. 
dună care Platini si anoi Cesar 
ratează, și, tn fine Fernandez 
reușește al cincilea gol. Scor 
final: 5—4. pentru Franța. Au 
evoluat formațiile: FRANȚA: 
Bats — Fernandez, Bossis, 
Battiston. Amoros — Țigana. 
Giresse, (min. 84 Ferreri), Pla
tini. Tusseau — Rocheteau 
(min. 99 Bellone), Stopyra. 
BRAZILIA: Carlos — Josimar, 
J. Cesar. Edinho. Branco-Elzo, 
Junior (min. 91 Silas), Socra
tes. Alemao — Muller (min. 72 
Zico). Careca.

4-1, DUPĂ PENALTYURI
ness și Allots au decepționat pur 
și simplu ! Si iată cum s-a 
ajuns la scorul de 4—1, în urma 
loviturilor de la llm: Aloffs 
1—0. Negrete 1—1, Brehme 2—1. 
Quirarte — ratează, Matthăus 
3—1, Servin — ratează, Littbar- 
ski 4—1 ! De notat că în min. 
65 Berthold a fost eliminat, iar 
în min. 100 Aguirre a avut 
aceeași soartă : Arbitrul Palacio 
(Columbia) a condus echipele : 
R.F. GERMANIA : Schumacher 
— Berthold, Forster, Jakobs, 
Briegel — Eder (min. 115 
Littbarski), Magath. Matthăus, 
Brehme — Allofs, Rummenigge 
(min. 58 Honess). MEXIC : La
rios — Amador (min. 70 F. J. 
Cruz), Quirarte, F. Cruz. Ser
vin — Espana, Munoz, Aguirre, 
Boy (min. 32 Cobos), Sanchez, 
Negrete.

ANTRENORILOR
tul. Recunosc că am avut și șan
să. Acum elevii mei sint tntr-o 
stare de oboieală desebltă : si 
joci timp de 120 de minute in 
condiții ca acestea este inuman. 
Mi-e frică sd nu ne coste aceste 
eforturi in meciul următor- ; 
FRANZ BECKENBAUER (antre
norul R. F Germania) : „Aceas
tă probă a loviturilor de la 11 m 
este dramatici șl sint fericit că 
am trecut-o cu bine. Calificarea 
noastră este, cred eu, meritată. 
Acum vom fntilni Franța, care 
este o mare echipă, dar cred că 
și noi avem șanse de a ajunge 
tn finală- BORA MILUTINOVTCI 
(antrenoru. Mexicului) : ,,Nu sint 
dezamăgit de această eliminare, 
pentru că echipa Mexicului a ju
cat bine demonstrtnd că a ajuns 
pe merit tn această fază a com
petiției. N-avem motive să fim 
triști, Intrucit am părăsit cam
pionatul cu capul sus".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
In sferturi de finală, ieri, la Ciudad de Mexico, Argentina —' 

Anglia 2—1 (0-0). Au marcat : Maradona (min. 51 și 54), respectiv 
Linecker (min. 80).

Rezultatul meciului Spania — Belgia, la Puebla, nu ne-a parvenit.
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